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  أم الرحيانة الداع السميع  يؤرقين وأصحايب  الطالب:

بديع  ((طيب و ؛السميع مبعىن املسمع .......هجود  أم الرحيانة الداع السميع  يؤرقين وأصحايب :ا����

  .مبعىن مبدعهما على غري مثال موجدمها على غري مثال سبق )) السموات واألرض

؟ ويش الغرض من هذه اجلملة ))  بديع السموات واألرض ((الغرض من هذه اجلملة ويش الغرض من قوله:  

  ويش الغرض منها؟ من يعرف؟  )) بديع السموات واألرض ((

يعين إن الذي قادر على إبداع السموات واألرض قادر على أن خيلق ولدا  ؛إن اهللا اختذ ولدا وا:الرد على من قال

من أين  املالئكة  ،جاء من أم فأين أبوه؟ قالوا أبوه اهللا ؟هبدون أب ألن النصارى قالوا املسيح ابن اهللا وين أبو 

يعين والقادر على بدع السموات واألرض  )) بديع السموات واألرض ((فاهللا قال:  ؛قالوا بنات اهللا ؟جاءت

   قادر على أن خيلق بشرا بدون أب.



  ا قضى؟)) مشسان ويش معىن إذ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون طيب قوله: (( 

  إذا أراد قضائه.  الطالب: 

   هل يأيت الفعل مبعىن إرادته؟الشيخ: 

  نعم الطالب:

  ؟ مثل  الشيخ:

  كان إذا قام إىل الصالة ...  الطالب:

  أبغى من القرآن ؟  الشيخ:

  )) إذا قمتم ((قوله:  الطالب: 

  أي أردت قراءته.  )) فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا ((وقوله:  ،فاغسلوا ؟ نعم الشيخ: 

  طيب ما الدليل على تأويل قضى مبعىن أراد؟ ما الدليل على أن قضى مبعىن أراد أن يقضي؟

         ؟ من غري اآلية هذه ؟ دليل من القرآن ألن القرآن يفسر بعضه بعضا وجنيء لكم اآلية من القرآن الدليلب 

  ؟))  وقضى ربك أن ال تعبدوا إال إياه (( الطالب:

إنما أمره إذا  (())  إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكونآفة العلم النسيان اهللا أكرب،((  ؛ال  :الشيخ

صلح أن جنعل قضى ليس مبعىن أراد بل مبعىن فعل ي ت لكمقل على أين )) أراد شيئا أن يقول له كن فيكون

يعين أنه إذا قضى شيئا فإن ذلك ليس أمرا شاقا عليه نعم؟ ليس  ؛فإمنا يقول له عند فعله كن فيكون ؛شيئا

  لقضائه إال أن يقول كن فيكون. 

  فيها قراءتان )) فيكون ال، سالمة (( ؟عبد الرمحن أو ما حضرت مها ،قراءتان )) فيكون ((طيب يف قوله: 

  ما ذكرناه الطالب:

  ما ذكرناه؟  الشيخ:

  لألمر أو على تقدير فعل شرط حمذوف؟ اجواب )) فيكون (( بفيه النص الطالب:

  فهو يكون.  الشيخ:

  الرفع  والثاين يكون علىفهو يكون  الطالب:

   أي فهو يكون. أي على تقدير االستئناف الشيخ:



تكون  بفعلى قراءة النص )) فيكون ((وقراءة ثانية:  )) فإنما يقول له كن فيكون (( بفيها قراءتان: النص 

تكون الفاء للسببية وعلى قراءة الرفع تكون على االستئناف أي فهو  ،جوابا لألمر كن فبسبب ذلك يكون

  إذا قال له كن فإنه يكون.طيب كن هذه تامة وال ناقصة عبد اهللا ؟ ؛يكون

   تامة الطالب: 

  ويش السبب؟ أو ألن التمام أحسن من النقص؟تامة  الشيخ:

  ....... الطالب:

   عجيب صحيح؟ طيب إذا نكمل اآلية .  الشيخ:

كوين أو شرعي نقول إنه    ءاهنا القض ا))إذا قضى أمر (())  إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون((      

إنما أمره إذا أراد شيئا  ((حيتمل أا مبعىن أراد أن يقضي كما يدل على ذلك قوله:  ىوقض ؛كوين القضاء كوين

والفعل يطلق على  ))إذا أراد  (( :قال ،إذا قضى شيئا :ما قال )) إذا أراد شيئا (( )) أن يقول له كن فيكون

)) وكان النيب صلى  وإذا قمتم إلى الصالة)) ((  فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا (( :إراداته املقارنة مثل قوله

                                          أي إذا أراد يقوله. ) أعوذ باهللا من الخبث والخبائث (اهللا عليه وسلم إذا دخل اخلالء قال: 

أو واحد األمور؟ واحد األمور يعين الشؤون أي إذا قضى شأنا من  ،أمرا واحد األوامر))  أمرا ((طيب وقوله: 

كلمة واحدة كن بدون تكرار  )) فإنما يقول له كن فيكون ((شؤونه سبحانه وتعاىل فإن ذلك ال يصعب عليه 

إمنا هذه أداة حصر أي ما يقول له  )) فإنما يقول ((وقوله:  نعم؟ فيكون يكون على ما أراد اهللا سبحانه وتعاىل.

أيضا تامة أي فيكون  )) فيكون ((فهي تامة  ؛وكن هنا تامة أي احدث أو يعين حدث حيدث احدث ،إال كن

والغرض من هذه اجلملة أيضا إثبات أن عيسى عليه الصالة والسالم ليس  ؛فيحدث كما أمره اهللا سبحانه وتعاىل

قال اهللا عزوجل:  ،كن  :كال ! ولكن بالكلمة   جل وعالألنه كان بأي شيء؟ بازدواج بني مرمي وبني اهللا ؛بابن هللا

 )) كنخلقه من تراب ثم قال له   (( ،)) آدم خلق من غري أب وال أم إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم ((

ن بشرا فكان فالذي قدر على أن خيلق آدم بدون أب وال أم يكون أقدر على أن خيلق بشرا بدون أب من أي ك

وا قول اهللا أنظر إذا أردمت مثاال لذلك فاقر ا )) فيكونفإنما يقول له كن  ((وقوله سبحانه وتعاىل:  أم بال أب. 

زجرة واحدة يزجر ا اخلالئق كل اخلالئق اليت أعدمت ))  فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة تعاىل: ((

 فإذا هم بالساهرة (( ؛ شفعلى أن تقوم حية فتقوممة يزجرها اهللا مرة واحدة ااهللا إىل يوم القي هاوفنيت منذ خلق

هؤالء اخللق من  )) فإذا هم بالساهرة ((إذا فجائية كما تعرفون والفجائية تدل على املباشرة والتعقيب  ))

حيصيهم؟ ما حيصيهم إال الذي خلقهم على اختالف أصنافهم وأشكاهلم وكربهم وصغرهم بكلمة واحدة سبحان 



وأنه إذا  ،هذا دليل على كمال قدرته جل وعلى وسلطانه وعزته ؛اهللا العظيم إذا هم بالساهرة على ظهر األرض

قولون من أين يأيت عيسى؟ من أين تأيت املالئكة؟ ذا يكون فكيف ت ؛أراد شيئا ال ميتنع عليه يقول له كن فيكون

له ما في السموات  (( :ثانيا )) سبحانه (( :أوال ؛من عدة أوجه لهؤالء هذا القو بطال اآلية فيها دليل على إ

وإذا  (( :ويش بعد؟ وخامسا )) بديع السموات واألرض (( :ورابعا )) كل له قانتون (( :وثالثا )) واألرض

مخسة أوجه كلها تدل على بطالن دعوى هؤالء الذين يقولون إن اهللا  )) أمرا فإنما يقول له كن فيكون قضى

   .))  فإنما يقول له كن فيكون ((اختذ ولدا حبجة أن هذا أمر لن يكون إال أن يكون ولدا هللا نعم؟ طيب 

  ؟ واألرض خلقت يف ستة أيام  مثل السماوت.... هناك أشياء خلقت بغري كن: الطالب

  ؟نك غريخلقت بما ا من قال إ الشيخ:

  ؟ بس يف ستة أيام :الطالب

كل شيء يتكون   ؛انتهت يف ستة أيام ،هي تتكون شيئا فشيئا ،هي تتكون شيئا فشيئا طيب ستة أيام  الشيخ:

  كن  :البد أن يكون قد قيل له

  ؟ كل شئ من تراب غري آدم الطالب: 

   كل الكون مرادهو  )) إنما أمره إذا أراد شيئا ((اآلية  ؛شيء خلقه من تراب مث قال له كن فيكونكل  الشيخ:

  ؟لكن خلق بيده  الطالب:

 .                                                          بيده وقال له كن فكانخلقه  ما خيالفنعم   الشيخ:

 ؟                                                                                 خلقت بيدي أو بيدي الطالب:

                         .كلمة أيضا مث قال له كن فيكونبالصحيح لكن مع كونه خملوقا باليد هو  الشيخ:

   ؟ فوراه تعقيب كن فيكون يدل على وجود الطالب:

إمنا نعم القول قد ال يقول له كن  ،آدم بيد اهللا عزوجل الشك أن اهللا أراده نعم أصل اخللق اآلن تكوين الشيخ:

فيكون اخللق والتكوين باليد بدون أن يقال له  ؛إال بعد أن أمت خلقه بيده ما قال له كن إال بعد أن أمت خلقه بيده

                                                                                          .فيكون كونه إنسانا بشرا بقول كن نعم؟ شيء

  ؟ ... طيب ما يف شيء: الطالب

   ما أعرف شيئا الشيخ:

  ؟  قال كن مث بيده اهللا تعاىل كتب التوراة والزبور  طيب  الطالب:



نزل به جربيل كلماته ما و القرآن تكلم به  ؛القرآن كله ما قال كن ىتح يقال له كن املسائل الشرعية ما  الشيخ:

       وهلذا تعترب التوراة من كلمات اهللا. ؛؟الكتابة من كلمات ؛هو يقول هي نفسها كلمات

   ؟  أنه بعده فورا شيخ يف فرق بني يتكون ويكون يتكون شيئا فشيئا لكن يكون فالظاهر الطالب: 

كان فأن يكون نطفة  تعاىل إذا أراد أن كل شيء يريده فيقول كن مثال هذا الذي يتكون اجلنني أراد اهللا   الشيخ:

 كل شيء فإنه مراد هللا سواء كان ؛مث بعد ذلك أنشأ له خلقا آخر ،قال كن نطفة فكان مث علقة مث إىل آخره

ألن من سنة اهللا تعاىل التطوير  ؛ بتطوريف هذا أن شيئا حيدث فجأة هكذا إالأعرف متطورا أو حادثا فجأة وال 

 )) إذا قضى أمرا ((وعندنا اآلن عموم  ؛كل شيء البد أن يكون له تدريج حىت يتم وينتهي  ؛يف الشرع والقدر

هذا ما ميكن خيرج من هذا العموم إال شيء نعلم علم  )) فإنما يقول له كن فيكون ((وكل أمر فهو مقضي له 

شيئا  خيلق وصحيح أن آدم خلق اهللا له باليد ما نستطيع أن نقول إن اهللا تعاىل كلما أراد أن ،اليقني أنه خرج منه

أي  على ما يريد مث قال له كن   بإرادته أنشأه بيدهما نستطيع هذا قد يكون اهللا سبحانه وتعاىل،منه يقول له كن

ذا جيب أن ينظر فيه فال أدري ه ) أجعل من خلقته بيدي كمن خلقته بكلمتي (وأما حديث:  ؛كن بشرا سويا

   ؟هطيب ويش بعد ؛....إن شاء اهللا حتققون لنا عن صحته

)) هؤالء املكذبون للرسل واملراد م من يف عهد  وقال الذين ال يعلمون لو ال يكلمنا اهللا أو تأتينا آية ((      

الذين ال يعلمون هم الذين يف  )) كذلك قال الذين من قبلهم( (الرسول عليه الصالة والسالم بدليل قوله: 

فاقرتحوا على النيب عليه الصالة  )) لوال يكلمنا اهللا أو تأتينا آية ((قالوا:  ؛عهد الرسول عليه الصالة والسالم

ومع ذلك ما آمنوا به فدل هذا على أن اقرتاحهم إمنا  ؛والسالم أشياء جاء النيب عليه الصالة والسالم بأعظم منها

 (( ؛ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم جاء بأعظم مما اقرتحوه ؛وليس لقصد الوصول إىل احلق ،هو تعنت وعناد

هل يلزم انتفاء صدق الرسول عليه الصالة والسالم النتفاء اآلية اليت  )) قال الذين ال يعلمون لو ال يكلمنا اهللا

 ؛مبعىن أن األشياء قد يكون هلا أدلة متعددةألن الثابت ال يتعني بدليل واحد  ؛طلبوا وهو تكليم اهللا هلم ؟ ال يلزم

فثبوت رسالة الرسول عليه الصالة والسالم ال تتوقف على هذه اآليات اليت اقرتحوها مادام أنه قد أتى بآيات 

ملاذا؟ ألن املدلول له أدلة  ؛وهلذا من القواعد املقررة انتفاء الدليل املعني ال يستلزم انتفاء املدلول ؛أقوى منها

ابراهيم ملا جادله الذي قال أنا أحيي وأميت  ؛إذا قدرنا أنه مل يثبت ذا الدليل فقد ثبت بدليل آخر ؛دةمتعد

ال املهم أن الذين قالوا لو  ))؛ إن اهللا يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ((جاء بدليل آخر 

وصدق الرسول عليه الصالة والسالم وال  نقول تكليم اهللا سبحانه وتعاىل لكم ال يستلزم وجوده ؛يكلمنا اهللا

ه هذا غري مسلم هذ اآليةجتيئنا قول البد تفكونكم   ؛انتفاءه عدم صدقه لوجود آيات وأدلة أقوى مما زعمتم



حاجة وجاء من إنسان  مثل ما لو طلبت ؛آيات دالة على صدقه فطلبكم هذه اآلية املعينة هذا تعنت مادام وجد

ن فالن وهي نفس احلاجة ويش معىن هذا؟ معىن هذا تعنت مطلوبك حصل أما  مإال  ا لك قال أنا ما أبغي

يم اهللا هلم ال يريدون بذلك تشريف اهللا هلم لألن تك ؛تعنت بكذا وكذا بدون سبب وهؤالء بدون سببتكونك 

ثبات رسالة إيريدون به لكن ماذا يريدون به؟  ؛لو أرادوا هذا لقلنا إنه طلب معقول ؛بالكالم ما يريدون هذا

أنا أقول اآلن لو كانوا طلبوا  عرفتم وإال ال اهللا يكلمناخلي  صادقيه الصالة والسالم يقولون إن أنك الرسول عل

أن يكلمهم اهللا تشريفا هلم لكان طلبهم معقوال نعم؟ لكن هم طلبوا أن يكلمهم اهللا لتثبت بذلك رسالة الرسول 

  هذا؛م تعنت إذ أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أتى  بأعظم من دعوى منكالنقول هذه  ؛صلى اهللا عليه وسلم

؟ كأم ما جاءهم آية على صدق الرسول عليه ))  أو تأتينا آية ((سبحان اهللا  )) أو تأتينا آية ((كذلك قالوا: 

ول األول تعنت كوم يقرتفون شيئا معني يق ،ودحفاألول تعنت والثاين ج ؛الصالة والسالم وهذا من اجلحود

ال ما نؤمن والثاين جحود وإنكار أو تأتينا آية ألن ما فيه شك أنه جاءم آيات عظيمة أكرب آية إجيبوه و 

إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من قال هلم اهللا سبحانه وتعاىل: ((  ؛جاءم هذا القرآن

قدروا؟ ال، إذا القرآن من حممد صلى اهللا عليه وسلم؟ ال، لو كان من حممد  ،بسورة من مثله توائا))  مثله

إذا أو تأتينا آية نقول  ؛الستطاعوا أن يأتوا مبثله ألم مثله وإن كان هو أفصحهم بسبب ما نزل عليه من الوحي

   جاءم آية بل آيات.ألنه  ؛ ملاذا؟ االقرتاح األخري الشك أنه جحود وإنكارريهذا األخ

)) كذلك أي مثل هذا القول قال الذين من  كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم قال اهللا عزوجل: ((   

قول الذي قالوه واقرتحوه هذا الأي مثل  )) كذلك ((توكيدا لقوله:  )) مثل قولهم ((وعلى هذا يكون  ؛قبلهم

)) قالوا أرنا اهللا عيانا وإال ما نؤمن  قالوا لن نؤمن لك حتى نرى اهللا جهرة (( اقرتحوه من قبلهم قوم موسى

قال اهللا عزوجل:  ؛ون وقد أوتوا من اآليات بأعظم مما اقرتحوهحينكرون ويقرت  ،فهذه دأب املكذبني للرسل ؛لك

 كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم (( :والغرض من قوله )) كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم((

الغرض من هذا تسلية الرسول عليه الصالة والسالم وال ال؟ ألن اإلنسان املصاب إذا رأى أن غريه أصيب فإنه  ))

يتسلى بذلك وهذا أمر معلوم وال ال؟ افرض مثال لصوصا هامجوا على بيوت فسرقوا من إنسان مائة  فهو 

ون عليه كثريا نعم؟ اخلنساء ملا  ،ن عليهري؟ و صسرق منه مائتني ويش ييقول مسع الثاين  لكن أصبح  ،حيزن

                                                                                    مات أخوها صخر قالت: 

                                  على إخوانهم لقتلت نفسي      ولو ال كثرة الباكين حولي"



                                              ." أسلي النفس عنه بالتأسي      ي ولكنوما يبكون مثل أخ         

كذلك  (( من قبلك نفاهللا تعاىل يسلي رسوله عليه الصالة والسالم بأن هذا القول الذي قيل لك قد قيل للذي

األولون واآلخرون قلوم  )) شف تشابهت قلوبهم ((قال اهللا عزوجل:  )) قال الذين من قبلهم مثل قولهم

عناد والتعنت واجلحود من أول ما بعثت الرسل إىل خامتهم حممد صلى اهللا عليه المتشاة يف رد احلق وإبطاله و 

القلوب قلوب أهل الكفر والعياذ باهللا والعناد متشاة إمنا خيتلف األسلوب، املوضوع  ؛مةاوسلم بل وإىل يوم القي

(( قد يقرتح هؤالء شيئا وهؤالء شيئا لكن الكالم على جنس االقرتاح وعدم القبول  ؛واحد لكن األسلوب خيتلف

والقلوب يقول  )) مثل قولهم (( :شف القول يقول )) تشابهت قلوبهم (( :وهلذا قال )) تشابهت قلوبهم

 ؛تشات فهل معىن ذلك أن املشاة هي املماثلة وال ال؟ الذي حنن قررنا فيما سبق أن املشاة ليست كاملماثلة

 ؛و الريب أن القلوب تتشابه وإن تطابقت األقوال ؛ال ال؟ نعمإاملقاربة واملماثلة هي املساواة و  معناهاألن املشاة 

   ليس يف قلوب هؤالء من شدة الكفر والعناد ولكن األقوال تكون متطابقة.إذ قد يكون يف قلوب هؤالء ما 

بينا مبعىن أظهرنا ألن   )) قد بينا اآليات لقوم يوقنون (())  قد بينا اآليات لقوم يوقنون قال اهللا تعاىل: ((   

كل عالمة تعني   ؛دلوهلامجع آية وهي العالمة املعينة مل )) اآليات ((وقوله:  ؛وبني مبعىن أظهر ،بان مبعىن ظهر

فآيات اهللا تعاىل هي العالمات الدالة عليه أي  ؛تسمى آية له فاآليات املعينة ملن هي آية  ؛ى آيةممدلوهلا تس

فاآليات  ؛وقد ذكر أهل العلم أا تنقسم إىل قسمني: آيات شرعية وآيات كونية ؛املعينة له سبحانه وتعاىل

الشرعية ما جاءت به الرسل من الوحي وكانت آيات ألنه ال يوجد هلا نظري يف صدق األخبار وحسن القصص 

 ،كالم البشر يف هذه األمور الثالثة وهي: صدق األخبارمنآيات اهللا الشرعية ليس هلا نظري  ؛وعدل األحكام

والثالث؟ وعدل  ؛ةقصص نافعة وعرب عظيمكلها   .....وحسن القصص يعين مجيع القصص اليت يف القرآن ليس

سائرة وغري السائرة ما ميكن جتد ال ثلال يوجد هلا نظري أبدا مهما وجدت مثال من النظم والقوانني وامل ؛األحكام

ألنه ميكنك أن حتاج  ؛كذلك اآليات الكونية وظهورها أعظم وأبني  ؛إذا فهو آية من آيات اهللا ؛مثل هذا القرآن

  مثل أيش؟ وإال ال نكر اهللا ا عقليا من ي

  ليل وار الطالب:

  أي نعم مثل السموات واألرض والشمس والقمر والليل والنهار وكل شيء  الشيخ:

  "تدل على أنه واحد            آية له في كل شيء و "                                   

املوقن تبينت له اآليات  )) لقوم يوقنون ((نه قد بينها لكن ملن؟ إهذه اآليات يا مجاعة يقول اهللا  ؛فهي آيات ؛

ورمبا تنطمس ورمبا تنطمس عليه األمور ويكون بعد الشك ـ  والعياذ باهللاـ الشاك ما تتبني  ،وعرفها والشاك ما تتبني



يكون مع الشك فقد  ؛رحلتني بني اإلقرار واإلنكاراملألن الشك كما تعرفون مرحلة  بني  ؛إىل مرحلة اإلنكار

دليل على  )) قد بينا اآليات ((ويف هذه اآلية  ؛والشك ال يكفي يف اإلميان ؛والعياذ باهللا يصل إىل حد اإلنكار

 ،أما من شك فإنه ال تنفعه اآليات ،أن اهللا أقام احلجة وعلى أن اآليات ما تنفع كل أحد إمنا تنفع من أيقن

   ))  ال يؤمنونوما تغني اآليات والنذر عن قوم  (( .....

؟                                                         ألن السورة مدنية  كانوا باملدينة شيخ هذا القول قول اليهود الذين  الطالب: 

اآلية  نزول ال هي عامة يعين وقال الذين ال يعلمون عامة وقال فعل ماضي تشمل الذي موجود يف زمن الشيخ :

   والذي قبله .

    ؟ أو فلق القمر القمر شق هي يعلمون ال الذين طلبها اليت اآلية هل: الطالب 

يهلكون إذا  نأجيبوا ذه اآلية والذي ، طلبوا آية غري معينة ؛العلماء قالوا إم طلبوا آية غري معينة ،ال الشيخ :

   فإم يهلكون.أجيبوا إذا طلبوا آية معينة وأجيبوا هلا وا فحقرت ا

 اهللا     لوال يكلمنا(( )) يعين معناه أن هؤالء الذين يقولون  إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا قال اهللا تعاىل: ((

    أين امسها؟  ،وإن للتوكيد )) إنا أرسلناك (( :يرد عليهم ذه اآلية)) 

  ضمري: امسها الطالب

  وين هو؟   الشيخ :

  ال الطالب:

  ؟ الوين   الشيخ :

  : ناالطالب 

كن ما تقول امسها ؛ لإننا ذف لتوايل األمثال مع أا أحيانا ال حتفقط  لكنها حذفت النون ؛ امسها نا  الشيخ :

 :األلف بأين أخشى أن أحدكم يقول امسها األلف إذ أن األلف ال تكون ضمريا إال إذا اتصلت بالفعل نعم؟ مثل

ألن النيب  ؛حذف املرسل إليهم إلفادة العموم ؟أرسلنا ملن )) ناك بالحقإنا أرسل (( ؛وما أشبه ذلك ،وقام ،قال

إنا  ((صلى اهللا عليه وسلم مرسل إىل مجيع اخللق وغريه من الرسل إىل من؟ إىل قومهم خاصة أما الرسول 

الباء هنا للمصاحبة واملالبسة يعين أرسلناك متلبسا باحلق أو أن  )) إنا أرسلناك بالحق ((. وقوله: )) أرسلناك

أن ما أرسلت  :والثاين ؛أن إرسالك حق :أحدمها ؛هذه الرسالة يعين أن اآلية حتتمل معنينييف حلق ااملعىن حامال 

الباء  وعليه ؛فالرسول عليه الصالة والسالم رسالته حق ؛فهمتم الفرق بني املعنيني؟ واملعنيان ثابتان ؛به حق

وعلى هذا فالباء للمصاحبة  ؛والرسل عليه الصالة والسالم ما أرسل به فهو حق ما أرسل به فهو حق ،للمالبسة



فإن أضيف  ؛واحلق قلنا إنه ضد الباطل وهو الثابت املستقر ؛ألن ما جئت به حق ؛يعين رسالتك مصحوبة باحلق

ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه سلم  ؛كام فاملراد به العدلوإن أضيف إىل األح ،إىل األخبار فاملراد به الصدق

الظاهر أنه ال خيفى على اجلميع أن احلق  )) وتمت كلمة ربك صدقا وعدال ((فهو حق يف أخباره ويف أحكامه 

ليس كذلك؟ إذا كان هكذا فمن رام احلق وجده ومن أعرض عنه إىل الباطل ا ،مقبول ومطلوب من كل نفس

حال من أين؟ من الكاف  )) بشيرا ((اللهم صل وسلم عليه  )) بشيرا ونذيرا ((فهمتم؟ طيب  ،عوقب حبرمانه

ألن  ؛فجمع اهللا له بني كونه مبشرا منذرا ؛حال أخرى بواسطة حرف العطف )) نذيراو  ((.... )) أرسلناك (يف 

ة النيب عليه الصالة والسالم جامعة  فعليه تكون رسال ؛للنهي اإلنذارو املناسب لألمر البشارة  ،ما جاء به أمر وي

يف سورة  ،اهللا تعاىل يف عدة آيات هومن الذي ينذر ا؟ بين ؟بني البشرى وبني اإلنذار ، فمن الذي يبشر ا

))  لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ((الكهف: 

)) إذا فالرسول صلى اهللا  لدا        بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قومافإنما يسرناه  ((وكذلك قال: 

هؤالء ينذرهم  ؛ومنذر للد مجع ألد وهو اخلصم املعاند ،الذين يعملون الصاحلاتعليه وسلم مبشر للمتقني 

ن العقوبة بأوإذا قلنا  ؛أي نعم مها أو إحدامها البد أن يأتيهم عقوبة ،الدنيوية أو األخروية أو مها؟ مها ،بالعقوبة

   الدنيوية والدينية. :تشمل حرمان اإلنسان من الطاعة واإلميان فالبد أن يكون معاقبا باألمرين

وال  ((قراءتان إحدامها:  )) وال تسأل (()) يف قوله:  بشيرا ونذيرا وال تسأل عن أصحاب الجحيم((      

 للمجهول يعين وال تسأل أنت عن أصحاب اجلحيم والفعل مبين ،بال النافية )) تسأل عن أصحاب الجحيم

وال تسأل عن  ((والقراءة الثانية:  ؛ألنك بلغت واحلساب على من؟ على اهللا ؛يعين ما يسألك اهللا عنهم

أو وال  ؛فعل مضارع مبين للفاعل وال تسأل أنت )) تسأل ((وال تسأل على أن ال ناهية و )) أصحاب الجحيم

وال  ((على القراءة األوىل  أما واملعىن ، وال تسأل أيها املخاطب؛تسأل أيها املخاطب أو وال تسأل أيها املخاطب

 ((وعلى القراءة الثانية  ؛فاملعىن أنك ال تسأل عنهم وكيف مل يؤمنوا إمنا عليك البالغ وعلينا احلساب )) تسأل

املراد به اإلنذار والوعيد يعين ال تسأل عن أحواهلم فإم ف )) وال تسأل عن أصحاب الجحيم (( ) وال تسأل

 أصحاب ((و ،اجلحيم النار نسأل اهللا العافية ،ألم أصحاب اجلحيم ـ والعياذ باهللاـ يف أمر ما حيتاج إىل السؤال 

تسأل صاحب هو املالزم أصحاب اجلحيم أحد يسأل عن حاهلم هل هم يف نعيم وال يف بالء ال تسأل ال ال ))

ؤالء املكذبني هلوهذا يف غاية ما يكون من اإلنذار  ؛عن حاهلم فإم والعياذ باهللا يف حال ال يتصورها اإلنسان

    املخالفني الذين هم أصحاب اجلحيم. 

   بشري من أين مشتقه؟  الطالب:     



م به أيضا كميكنين أذكر  بشري من البشرى والبشرى مصدر من بشر والتبشري كما قلنا أظنه مر علينا لكن الشيخ:

تكون يف غري ما يسر إال أحيانا وإمنا مسيت بشرى لظهور أثرها على  وال أن البشرى والبشارة هي اإلخبار مبا يسر

ر تربق آثار وجهه كما الرسول عليه الصالة والسالم إذا سر استنار وجهه حىت كأنه سفإن اإلنسان إذا  ؛البشرة

ما شاء اهللا  وجييئك ،تعرف إنه حمزون .....اإلنسان جييئك ،وهذا أمر ظاهرطلقة قمر صلى اهللا عليه وسلم 

فبشرهم بعذاب  ((كما وإما لعظم وقعها عليهم مبا يؤمل  تعرف أنه مسرور وقد تطلق البشارة إما ألوجهه يتأل

عليه لرسول صلى اهللا وا ؛أي مبا خياف منه ، اإلنذار اإلعالم باملخوفةأما اإلنذار فهو اإلعالم باملخوفة )) أليم

   وهي اجلنة وينذر مبا خياف منه وهو النار. وسلم الشك أنه مبشر مبا يسر

   ؟  فيصدق اشتقاق اللغويه هوجمالمح تغري ت يضر املشؤم الذي: الطالب   

ألن كون اإلنسان يتغري وجهه مبا  ؛حسب العرف واالستعمال ما يقال إال فيما يسر مالكنه مأي نع  الشيخ:

فقد جرى  ؛يسره هذا أمر مطلوب يسرتيح إليه اإلنسان وكونه يبشر بأمر يؤثر عليه وإن كان تغري لكن أمر مكروه

 ((التهكم كما قال بعض العلماء يف قوله:  ومراد اوقد تطلق  ؛العرف بأن البشارة إمنا تكون يف األشياء احملبوبة

  ؛وإما من باب احلقيقة على أن اجلسم أو البشرة تتأثر بذلك )) مفبشرهم بعذاب ألي

  ؟ضاف إليها املكل حبسب    الطالب:

فلهذا  ؛ألن تغري البشرة ذا أمر مطلوب وحيبه اإلنسان ؛سب لكن أصل البشارة تكون فيما يسرحب   الشيخ:

لكنه ما يقال بشره إما على سبيل التهكم أو نادرا وال ه ومبا خياف منه ملقيلت فيما يسر وإن كان قد يتأثر مبا يؤ 

يلزم من كون االشتقاق هلذا املعىن أن يتأدى إىل غريه كما قلنا يف مجع مثال مزدلفة تسمى مجعا الجتماع الناس 

    فيها وال تسمى عرفة مجعا وإن كان الناس جيتمعون فيها ليس هذا بالزم.

وهي هلا  ؛هي النار العظيم هي النار العظيمة )) الجحيم (())  حيموال تسأل عن أصحاب الج قال: ((     

                          وجهنم كل ذلك الختالف أوصافها وإال فهي واحدة . ،ومنها السعري ،ومنها اجلحيم ،منها النار ؛أمساء كثرية

  من أمسائها اهلاوية ؟ الطالب:

    الشيء يهوي فيها وهي ما تسميها باهلاوية. قعر او من أمسائها لكنها يف احلقيقة هلال، ما ه  الشيخ: 

)) كأن النيب صلى اهللا عليه وسلم حيب أن  ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم مث قال: ((

أن هؤالء اليهود والنصارى فبني اهللا عزوجل  ؛والذي حيب أن يتألفهم حيب أن يرضوا عنه ؛يتألف اليهود والنصارى

وهلذا أول  ؛باملودة فإم لن يرضوا العناد ما ميكن يرضون عنك مهما تألفت ومهما ركنت إليهم بالتألف  قوم ذو



سول صلى اهللا عليه وسلم املدينة كان حيب موافقة أهل الكتاب فيما مل ينه عنه مث بعد ذلك تركهم ما قدم الر 

   أي دينهم . )) حتى تتبع ملتهم لن ترضى عنك اليهود وال النصارى ((وخالفهم قال اهللا تعاىل: 


